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การกํากับดูแลกิจการ

11.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลั กการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยฯโดยตระหนักถึง
ความสําคัญของสิทธิผูถือหุนและความรับผิดชอบที่มีตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท ฯ อยางตอเนื่อง การปฏิบัติ
ตอผูถือหุนอยางเทาเทียมการคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใสรวมถึงคณะกรรมการ
บริษัทไดใหความสําคัญตอการรับผิดชอบตอหนาที่และการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น
ใหแกผูถือหุนผูลงทุนและผูเกี่ยวของทุกฝายดังที่มีปรากฏเปนขอกําหนด แนวทางปฏิบัติ และมาตรการตามนโยบายกํากับ
ดูแลกิจการนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งตลาดหลักทรัพยฯ ไดกําหนดเปนหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ไดมีมติ
อนุมัตินโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
11.2 คณะกรรมการชุดยอย
โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และผูบริหาร ดังนี้

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจัดการ

ฝายตรวจสอบภายใน

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

11.2.1 ขอบเขตอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และ
ขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของบริษัทฯ โดยรวมถึงอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่สําคัญ ดังนี้
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1. การจัดประชุมผูถือหุน
จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ควรจัดสงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และหนังสือนั ดประชุมผูถือหุนรวมทั้งวาระการ
ประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเปนการลวงหนาดวยระยะเวลาพอสมควร และตองไมนอยไปกวาระยะเวลา
ที่กําหนดในขอบังคับของบริษัทฯ
2. กลยุทธ แผนธุรกิจ และงบประมาณ
2.1 พิจารณาทบทวน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนกลยุทธธุรกิจที่ไดมีการเสนอมาและอนุมัติแผนการ
ตัดสินใจสําคัญๆ เกี่ยวกับทิศทางกลยุทธและนโยบายธุรกิจ
2.2 ทําใหมั่นใจไดวามีเงินทุนเพียงพอและมีกระบวนการประเมินมูลคาเงินทุนที่เหมาะสมสําหรับธุรกิจปจจุบัน และ
อนาคต
2.3 ทบทวนและอนุมัติแผนธุรกิจประจําป และงบประมาณรายจายฝายทุนอันมีลักษณะเปนการลงทุน เปาหมายใน
การดําเนินงาน และโครงการขนาดใหญ หรือการรวมลงทุนที่สําคัญ
3. ขอบเขตของสิทธิและอํานาจในการปฏิบัติหนาที่
3.1 คณะกรรมการบริษัทจะตองมอบสิทธิในการนําเสนอ จัดสรร และใหความเห็นชอบการชําระคาใชจายตาม
งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติตามแผนธุรกิจและงบประมาณรายจายฝายทุน อันมีลักษณะเปนการลงทุนใหกับ
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารในระดับตางๆ โดยทั้งนี้ หลักเกณฑและวงเงินในการอนุมัติ
ในเรื่องตางๆ ใหเปนไปตามตารางอํานาจการดําเนินการซึ่งไดระบุอํานาจในการอนุมัติไวตามจํานวนวงเงินและ
เรื่องที่จะตองอนุมัติ
3.2 ใหคณะกรรมการบริษัทใหวงเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากวงเงินที่กําหนดไวตามแผนธุรกิจแกกรรมการผูจัดการซึ่ง
กรรมการผูจัดการสามารถตัดสินใจใชในการดําเนินโครงการหรือชําระคาใชจาย
แตสําหรับกรณีโครงการหลักสําคัญๆ ที่จะกอใหเกิดคาใชจายเกินไปกวาที่นําเสนอเกินวงเงินเพิ่มเติมที่กรรมการ
ผูจัดการสามารถตัดสินใจใชไดตามที่กลาวไวในขางตน คณะกรรมการบริษัทจะตองทําการทบทวนพิจารณากรณี
ดังกลาวกอนที่จะอนุมัติตอไป
3.3 แผนการลงทุนที่มีมูลคามากเกินไปกวาเพดานมูลคาการอนุมัติที่ไดตกลงกันไวทั้งหมด จะตองผานการพิจารณา
ทบทวน และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร
3.4 การดําเนินการทางการเงินที่เกินวงเงินจํากัดที่กําหนดไวสําหรับกรรมการผูจัดการ จะตองไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร
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4. การตรวจติดตาม
4.1 ติดตามผลความคืบหนาของการเริ่มดําเนินการในแงกลยุทธของบริษัท ฯ ซึ่งรวมไปถึงการดําเนินการทางดาน
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะมีผลกระทบอยางเปนนัยสําคัญตอความสําเร็จของกลยุทธบริษัท ฯ หรือจะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในกลยุทธทางธุรกิจไปอยางมาก
4.2 ตรวจติดตามผลการดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายหรืองบประมาณหรือไม อยางนอยทุกๆ 3 เดือนและเมื่อ
ผลการดําเนินงานต่ํากวาที่ตั้งเปาไว ก็จัดใหมีการดําเนินการแกไข เปาหมายที่วานี้ควรจะครอบคลุมทั้งระยะสั้น
และระยะยาว
5. ทรัพยากรบุคคล
5.1 ทบทวน พิจารณา และให ความเห็ นชอบในเรื่องวิสัยทัศนและกลยุทธ ในดานทรัพยากรบุคคลและแผนการ
พัฒนาการบริหาร
5.2 ทบทวน พิจารณา และทําการอนุมัติแผนกลยุทธในการใหคาตอบแทนของบริษัท ฯ ในการที่จะดึงดูดหรือเก็บ
รักษาไว ซึ่งบุคคลากรที่มีความสามารถสูง ซึ่งในการนี้รวมถึงคาตอบแทนพิเศษสําหรับผูบริหารระดับสูง
5.3 พิจารณาทบทวนและอนุมัติคาตอบแทนโดยใหอยูบนพื้นฐานของการดําเนินงาน
5.4 พิจารณาและอนุ มัติการวางแผนทรัพยากรบุค คลในแงการรับ ชวงตอ และการหาบุคคลที่เ หมาะสมสําหรั บ
ตําแหนงกรรมการผูจัดการดวย
5.5 ทําใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ มีทีมผูบริหารที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความรู และประสบการณที่เหมาะสม
สําหรับการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดผลสําเร็จ
5.5 ทําใหมั่นใจไดวามีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารระดับสูง และจัดให
มีการประเมินผลการดําเนินงานของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง
5.7 สรางขอกําหนดและเงื่อนไขที่เหมาะสมในการวาจางกรรมการผูจัดการ
6. การเปดเผยขอมูลและการกํากับดูแลจริยธรรม
6.1 ใหการสนับสนุนเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค กร ทบทวน และอนุมัติคําแถลงการณในเรื่องวิสัยทัศน เปาหมาย และ
การจัดการทางธุรกิจ และดําเนินการใหคําแถลงการณดังกลาวเปนที่รับรูในทุกระดับขององคกร
6.2 อนุมัติงบการเงินรอบทุก 3 เดือน และงบการเงินประจําปและดําเนินการใหการรายงานบัญชีตอผูถือหุนมีความ
นาเชื่อถือ
6.3 ดําเนินการใหมีการกํากับดูแลการตรวจสอบภายในโดยใหถือวาเปนนโยบายที่สําคัญ
6.4 ดําเนินการใหผูตรวจสอบบัญชีภายนอกสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการจัดใหมีการประเมินผล
การดําเนินงานและมีการเลือกผูตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสม อีกทั้งทําใหแนใจไดวามีกระบวนการในการนําเสนอ
ขอมูลไปยังผูบริหารจากผูตรวจสอบบัญชีภายนอก และการนําเสนอความเห็นของผูบริหารไปยังคณะกรรมการ
บริษัทภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี
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6.5 จัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี (Auditor Rotation) ของบริษัทฯ หากผูสอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหนาที่สอบ
ทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็ นตอ งบการเงิ นของบริษัท ฯ มาแลว หารอบปบั ญชีติด ตอกั น โดยการ
หมุนเวียนผูสอบบัญชีใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(ก) บริษัทฯ สามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหมที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูสอบบัญชีรายเดิมก็ได
(ข) บริษัทฯ จะแตงตั้งผูสอบบัญชีรายที่พนจากการปฏิบัติหนาที่เนื่องจากการหมุนเวียนผูสอบบัญชีเปน
ผูสอบบั ญ ชี ของบริ ษั ท ฯ ได เ มื่ อ พน ระยะเวลาอย า งนอ ยสองรอบป บั ญ ชี นั บแต วั น ที่ ผูสอบบั ญ ชี ร าย
ดังกลาวพนจากการปฏิบัติหนาที่
6.6 ทําใหมั่นใจไดวามีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการระบุ ประเมิน และบริหาร
จัดการความเสี่ยง
6.7 ทําใหมั่นใจไดวามีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพในเรื่องความนาเชื่อถือของขอมูล และการปฏิบัติตามนโยบาย
และกระบวนการตามกฎหมายและกฎเกณฑซึ่งจะช วยปกปองทรัพยสินของบริษัทฯ และการใชทรัพยากรอยาง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
6.8 หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผูบริหารใชขอมูล
ภายในของบริษัทฯ และของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ทั้งที่ไดมาจากการกระทําตามหน าที่หรือในทางอื่นใด ที่มี
หรืออาจมีผลกระทบเปนนัยสําคัญตอบริษัท ฯ บริษัทยอยหรือบริษัทรวม เพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่นไมวา
ทางตรงหรือทางออมและไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม
6.9 กรรมการมีหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัท ฯ รวมถึงบริษัทยอยและบริษัทรว มปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ เชน
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ
6.10 ติดตามดูแลใหบริษัทฯ และบริษัทยอยมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํา
รายการระหวางกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่มีนัยสําคัญแกบริษัทฯ ใหครบถวนถูกตอง
7. สวนไดเสียและผลประโยชนขัดแยง
7.1 ทําใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการสื่อสารกับผูมีสวนไดเสียและสาธารณชนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กรรมการและ
ผูบริหารตองรายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนได
เสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
7.2 ดําเนินการจัดการเมื่อมีความเปนไปไดวาจะเกิดประเด็นหรือสถานการณที่มีผลประโยชนขัดแยงขึ้น
8. คณะกรรมการชุดยอย
จั ด ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน คณะกรรมการบริ ห าร และ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี หรือคณะกรรมการชุดยอยอื่นใดตามแตจําเปนตองมีในเวลาหนึ่งเวลาใด เพื่อการ
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ชวยเหลือสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท โดยทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาและอนุมัติบทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยนี้ หรือเปลี่ยนแปลงองคประกอบของคณะกรรมการชุดยอยนี้
9. การประเมิน
จัดใหมีเกณฑในการประเมินผลการดําเนินงาน และการปฏิบัติงาน และทําการประเมินผลงานของตนเองอยางมี
ประสิทธิภาพตามแบบที่บริษัทฯ จะกําหนด
10. การมอบอํานาจและการขอคําแนะนํา
10.1 การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่มีกําหนดไวสําหรับคณะกรรมการบริษัทนั้นตองไมมีลักษณะเปนการ
มอบอํานาจที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาวสามารถ
พิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํากับ
บริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย อ ย (ถ า มี ) ยกเว น เป น การอนุ มั ติ ร ายการที่ เ ป น ไปตามนโยบายและหลั ก เกณฑ ที่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว
10.2 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดแทนคณะกรรมการบริษัทไดโดยอยูภายใตการควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจ
มอบอํา นาจเพื่อ ให บุคคลดั งกลา วมี อํา นาจตามที่ คณะกรรมการบริษั ทเห็น สมควรและภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไขการมอบ
อํานาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่น
ใดที่จะทําขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถามี) เวนแตเปนการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเปนไปตามเงื่อนไข
การคาโดยทั่วไป หรือเปนตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว โดยอยู
ภายใตหลั กเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กําหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการไดมาหรื อ
จําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ
อื่นใดของหนวยงานที่เกี่ยวของ
10.3 กรรมการอาจขอคําแนะนําจากที่ปรึกษาอิสระตามแตสมควร โดยใหคิดเปนคาใชจายของบริษัทฯ
11. ความรับผิดตอบุคคลภายนอกในการขายหลักทรัพย
กรรมการและผูบริหารตองรวมกันรับผิดตอบุคคลที่ซื้อขายหลัก ทรัพยของบริษัทฯ ในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้น
เนื่องจากการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนหรือประชาชนทั่วไปโดยแสดงขอความที่เปนเท็จในสาระสําคัญหรือปกปด
ขอ ความจริ งที่ ค วรบอกใหแ จ งในสาระสํ า คัญ ตามที่ กํา หนดในกฎหมายหลัก ทรั พย แ ละตลาดหลั ก ทรั พย เวน แต
กรรมการและผูบริหารดังกลาวจะพิสูจนไดวาโดยตําแหนงหนาที่ตนไมอาจลวงรูถึงความแทจริงของขอมูลหรือการขาด
ขอมูลที่ควรตองแจงนั้น
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11.2.2 ขอบเขตอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญ ดังนี้
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินใหมีความถูกตอง เพียงพอ เชื่อถือได และอยูบนพื้นฐาน
ของขอเท็จจริง โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงิน
ทั้งรายไตรมาสและรายป รวมทั้งแกไขความขัดแยงระหวางผู บริหารและผูสอบบัญชีภายนอก (ถามี) ที่เกี่ยวกับการ
จัดทํารายงานทางการเงินหรือขอจํากัดในการดําเนินงาน
2. สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ
ภายใน โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน เพื่อใหมั่นใจในความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในและการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาดานตางๆ ดังนี้
2.1 สอบทานกิจกรรมการปฏิบัติงานและโครงสรางของฝายตรวจสอบภายใน เพื่อใหมั่นใจวาไมมีการจํากัดขอบเขต
การปฏิบัติงาน
2.2 ประเมินความเปนอิสระของฝายตรวจสอบภายใน
2.3 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย หรือเลิกจางหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน
2.4 พิจารณารายงานการตรวจสอบและขอเสนอแนะที่นําเสนอโดยฝายตรวจสอบภายใน และกํากับดูแลการปฏิบัติ
ตามขอเสนอแนะนั้น
2.5 สอบทานความเพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวาการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดังกลาวเปนไปตามแนวทางที่แนะนําของหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของและสอดคลองกับนโยบายภายในของ
บริษัทฯ
2.6 ประเมินผลการดําเนินงานของหัวหนาฝายตรวจสอบภายในรวมกับกรรมการผูจัดการ
2.7 อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ จํานวนพนักงาน และแผนการอบรมพนักงานของฝายตรวจสอบ
ภายใน เพื่อใหมั่นใจไดวาขอบเขตการตรวจสอบภายในครอบคลุมการเงินและการดําเนินงานของบริษัทฯ และ
กํากับดูแลการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบภายในที่วางไว
2.8 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝายตรวจสอบภายใน นโยบายและคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิจารณา
ทบทวนความเพียงพออยางสม่ําเสมอ
3. สอบทานการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวา การดําเนินธุรกิจดังกลาวเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัด เลือ ก และเสนอชื่อ บุคคลที่มี ความเปนอิ สระ เพื่ อทํา หน าที่เ ปนผู สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ รวมถึง การ
พิจารณาคาสอบบัญชีและดําเนินกิจกรรมหลักดังนี้
4.1 สอบทานผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ขอบเขต
การปฏิบัติงาน และประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
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4.2 สอบทานขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผูสอบบัญชีเพื่อใหมั่นใจในความเหมาะสมและมิไดมีการจํากัด
ขอบเขตการตรวจสอบ
4.3 ใหคําแนะนําตอคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี
4.4 พิ จ ารณารายงานการตรวจสอบและข อ เสนอแนะที่ เ สนอโดยผู ส อบบั ญ ชี และกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต าม
ขอเสนอแนะนั้น
4.5 ในระหวางป คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีและหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน โดยไมมี
ฝายบริหารเขารวมประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. สอบทานการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อใหมั่นใจวาไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในการพิจารณาดําเนินรายการระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย หรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจในประสิ ทธิผลของ
ระบบการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑที่เกี่ยวของ รวมถึงความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อ
คงไวซึ่งผลประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
6. จัดทําและเปดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําป
ของบริษัทฯ โดยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบไปดวยขอมูลอยางนอยดังนี้
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ความครบถวน และความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
6.3 ความเห็ นเกี่ย วกั บการปฏิ บัติ ตามกฎหมายว าด วยหลัก ทรั พย และตลาดหลัก ทรั พย ฯ ขอ กํา หนดของตลาด
หลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาความเปนอิสระของผูสอบ
บัญชีโดยจํากัดมิใหผูสอบบัญชีใหบริการอื่นที่ มีผลกับงานสอบบัญชีและงานบริการดานภาษี นอกจากนี้ การ
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจะมีการสอบทานใหมทุกๆ 3 – 5 ป
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
6.6 จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด และจํานวนการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน
6.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามที่ระบุไวในกฎบัตรและ
6.8 รายการอื่นๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาควรมีการเปดเผยใหแกผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปรับทราบ
ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ดําเนินการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส
9. สอบทานรายงานสรุปและหลักฐานการทุจริตของพนักงานหรือผูบริหารซึ่งสรางความเสียหายตอบริษัทฯ และเสนอ
รายงานการพิจารณาซึ่งจัดทําโดยคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
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10. สอบทานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป
11. สอบทานและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรอยางสม่ําเสมอ และขออนุมัติปรับปรุงแกไขตอคณะกรรมการบริษัท
11.2.3 ขอบเขตอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญ ดังนี้
1. ในระหวางที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารมีและอาจใชอํานาจแทนคณะกรรมการบริษัท
ในการดําเนินการใดๆ ที่ประธานคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรที่จะดําเนินการเพื่อไมใหเกิดความลาชาไปจนกระทั่ง
การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งหนา แตทั้งนี้ ไมรวมถึงอํานาจของคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีขอหามโดย
กฎหมายในเรื่องซึ่งเกี่ยวกับ (ก) การอนุมัติ ใช หรือเสนอแนะตอผูถือหุนใหดําเนินการใดๆ ตามพระราชบัญญั ติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดใหตองไดรับการอนุมัติจากผู ถือหุน
(ข) การใช แกไข หรือยกเลิกกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ (ค) การประกาศจายเงินปนผลหรือการออกหุน (ง) การ
แกไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือดําเนินการใด ซึ่งไมสอดคลองกับการลงมติหรือการดําเนินการของคณะกรรมการ
บริษัท โดยการลงมติหรือการดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทนั้นไดถูกกําหนดไวไม ใหมีการแกไข เปลี่ยนแปลง
หรือยกเลิกโดยคณะกรรมการบริหาร
2. พิจารณาและนําเสนอแผนธุรกิจของบริษัทฯ และงบประมาณประจําป เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาและอนุมัติการซื้อกิจการหรือการลงทุนที่สําคัญ การซื้ออสังหาริมทรัพย การจําหนายทรัพยสิน แผนการจัดหา
เงินทุน การกูยืมเงินและงบลงทุน โดยสอดคลองกับนโยบายทางการเงินการลงทุนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารมี
อํานาจในการพิจารณาและอนุมัติการลงทุนและการจําหนายทรัพยสิน แผนการจัดหาเงินทุน การกูยืมเงินและงบลงทุน
ภายในวงเงินไมเกิน 150 ลานบาท (หรือ 5 ลานเหรียญสหรัฐฯ) โดยการดําเนินการที่อยูนอกเหนืออํานาจการอนุมัติ
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารรวมถึงรายการดังนี้
3.1 การอนุมัติตนทุนและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทยอยหลัก
3.2 การอนุมัติงบลงทุนที่สําคัญในงบประมาณประจําป
3.3 การตัดบัญชี (Write-off) สินทรัพยที่มีตําหนิ ไดรับความเสียหาย ไมสามารถใชได ลาสมัย หรือคุณภาพไมดี โดย
อางอิงมูลคาตามบัญชี
4. พิจารณาภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน
5. พิจารณาและสอบทานภาพรวมกลยุทธการลงทุนและการเงินของบริษัทฯ
6. พิจารณาและอนุมัติการดําเนินการอื่นๆ ที่สําคัญ เชน การลงทุนในธุรกิจใหม ขอพิพาททางกฎหมาย เปนตน
7. พิจารณาระดับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทภายในกลุมที่เหมาะสม คณะกรรมการบริหารจะคัดเลือกและแตงตั้ง
กรรมการทั้งหมดในบริษัทยอยและบริษัทรวม และคณะกรรมการบริหารจะเสนอชื่อผูบริหารในตําแหนงสําคัญทั้งหมด
ของบริษัทยอยที่สําคัญ ซึ่งรวมถึง กรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการเงินและบัญชี และผูชวย
กรรมการผูจัดการสายปฏิบัติการ
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8. พิจารณากลั่นกรองการดําเนินการตางๆ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
9. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการขอคําแนะนําจากที่ปรึกษากฎหมายภายในและภายนอก ที่ปรึกษาบัญชี และที่
ปรึกษาอื่นตามแตสมควร
10. คณะกรรมการบริหารมีหนาที่ความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท และรายงานกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการ
บริหาร (ถามี) ใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง
11. สอบทานและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรอยางสม่ําเสมอ และขออนุมัติปรับปรุงแกไขตอคณะกรรมการบริษัท
12. ประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกป
13. พิจารณาเรื่องอื่นใดที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11.2.4 ขอบเขตอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญ ดังนี้
1. กํา หนดกระบวนการและหลัก เกณฑ ใ นการสรรหา และคุณ สมบั ติข องผูที่ ไดรั บการเสนอชื่ อรั บการคั ดเลือ กตาม
โครงสราง ขนาด และองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทตามที่ไดกําหนดไว
2. ทบทวนและเสนอคํ าแนะนํ าตอ คณะกรรมการบริษั ทเกี่ยวกับผู ที่ไดรับ การเสนอชื่อเขารั บคั ดเลื อก (ไมว าจะโดย
คณะกรรมการบริษัท ผูถือหุน หรืออื่นๆ) เพื่อการแตงตั้งเปนคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงประวัติ อายุ ความรู
ประสบการณ ศักยภาพ จํานวนครั้งที่ไดเคยดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ
3. ระบุและใหคําแนะนําตอคณะกรรมการบริษัทสําหรับกรรมการที่ออกตามวาระและที่จะเสนอชื่อสําหรับการเลือกตั้งให
ดํารงตํ าแหนง อีกวาระหนึ่ง ในแตละการประชุมสามัญประจําป ของบริ ษัท ฯโดยมีการคํานึง ถึงการมีสวนร วมของ
กรรมการและผลการดําเนินงาน (เชนการเขารวมประชุม การเตรียมความพรอมการมีสวนรวมและความตรงไปตรงมา)
รวมทั้งกรรมการอิสระ
4. ประเมินความเปนอิสระของกรรมการหรือคุณสมบัติของกรรมการอิสระรายใหมวาเปนไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑที่
เกี่ยวของ เปนประจําทุกป
5. ทําใหมั่นใจวา ผูถือหุนไดรับขอมูลที่เพียงพอตอการตัดสินใจเกี่ยวกับการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการใหเขาดํารง
ตําแหนงอีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญประจําปของบริษัทฯ
6. ระบุและคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมเพื่อเขาดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดยอย เพื่อให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. สอบทานผูที่ไดรับการเสนอชื่อเขารับคัดเลือกเปนประธานบริษัทหรือกรรมการผูจัดการ
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8. เสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายในการคัดเลือกกรรมการผูจัดการ พัฒนาแผนการสืบทอดตําแหนง
ผูบริหาร (Succession plan) ตามนโยบายดังกลาว และสอบทานแผนการสืบทอดตําแหนงสําหรับกรรมการผูจัดการ
ซึ่งเสนอโดยฝายบริหาร
9. ทบทวน (และใหคําแนะนําตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ) โครงสรางขนาดองคประกอบและความสามารถหลัก
(Core competencies) ของคณะกรรมการบริษัทอยางนอยหนึ่งครั้ง ในแตละปบัญชีโดยคํานึงถึงความสมดุลระหวาง
กรรมการที่เปนผูบริหารและกรรมการที่ไมใชผูบริหารและระหวางกรรมการอิ สระและกรรมการที่ไมเปนอิสระโดย
คํานึงถึงหลักการของการกํากับดูแลกิจการ
10. จัดใหคณะกรรมการบริษัทมีองคประกอบของกรรมการอิสระเปนจํานวนอยางนอย 1 ใน 3 หรือไมนอยกวาจํานวนขั้น
ต่ําและหลักเกณฑซึ่งกําหนดโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
11. นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติเกี่ยวกับหลักเกณฑการวัดผลการดําเนินงาน (ที่สามารถเปรียบเทียบได
กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ) ในการประเมินภาพรวมประสิทธิผลของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เมื่อไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว หลักเกณฑการวัดผลการดําเนินงานดังกลาวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดเวนแต
มีเหตุผลทีเ่ หมาะสมจากคณะกรรมการบริษัท
12. สนับสนุนใหมีชองทางสําหรับผูถือหุนรายยอยในการเสนอชื่อผูสมควรเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท
13. ใหคําแนะนําและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบการกําหนดคาตอบแทน ซึ่งรวมถึงโบนัส
ประจําป/โบนัสพิเศษ คาธรรมเนียม และคาตอบแทนในรูปแบบอื่น สําหรับ:
13.1 คณะกรรมการบริษัท เพื่อใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
13.2 คณะกรรมการชุดยอยซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
14. ใหคําแนะนําและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบการกําหนดคาตอบแทน ซึ่งรวมถึงโบนัส
ประจําป/โบนัสพิเศษ เงินเดือน และคาตอบแทนในรูปแบบอื่น สําหรับ:
14.1 กรรมการผูจัดการ
14.2 ผูบริหารในระดับรองลงมาจากกรรมการผูจัดการหนึ่งระดับ (ถามี)
15. ประเมินผลงานประจําปและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบสําหรับ:
15.1 กรรมการผูจัดการ
15.2 ผูบริหารในระดับรองลงมาจากกรรมการผูจัดการหนึ่งระดับ (ถามี)
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16. พิจารณางบประมาณคาตอบแทนประจําปของบริษัทฯ และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
17. ติดตามและประเมินคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารโดยคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้และแจงใหคณะกรรมการบริษัท
รับทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทตอไป
17.1 ระดับคาตอบแทนควรมีความเหมาะสมที่จะดึงดูด รักษา และสรางแรงจูงใจใหแกกรรมการและผูบริหารในการ
บริหารกิจการใหประสบความสําเร็จ
17.2 คาตอบแทนและเงื่อนไขการวาจางสามารถเทียบเคียงไดกับในอุตสาหกรรมและบริษัทเทียบเคียง
11.2.5 ขอบเขตอํานาจหนาทีข่ องกรรมการผูจัดการ
1. ดูแลการดําเนินธุรกิจแตละวันของบริษัทฯ และการบริหารจัดการทั่วไป
2. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนธุรกิจ งบประมาณประจําป การลงทุน และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ และขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท
3. ดูแลธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทให
ความเห็นชอบ รวมทั้ง ตรวจสอบและกํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว
4. อนุ มัติ ต นทุ น และคา ใชจ า ยที่ เ กี่ย วขอ งกับ การดํ าเนิ นธุ ร กิจ ปกติ ของบริ ษั ทฯ เช น การซื้ อ สิน ค า ค าที่ ป รึก ษาหรื อ
คําแนะนํา ภายในวงเงินไมเกิน 200,000 บาทตอหนึ่งรายการ
5. เสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อขออนุมัติงบลงทุนที่สําคัญที่ปรากฏในงบประมาณประจําป ภายในวงเงินไมเกิน 5
ลานเหรียญสหรัฐฯ และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในกรณีที่วงเงินเกิน 5 ลานเหรียญสหรัฐฯ
6. เสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อขออนุมัติแผนการกูยืมเงิน การขอวงเงินสินเชื่อ การเขาทําสัญญาบริหารความเสี่ยง
หรือ รายการอื่นใดที่เ กี่ย วขอ งกั บ การเขา ทํารายการขางตน ทั้งนี้ การดํ าเนิ นการใดที่สง ผลให บ ริษัท ฯ จะตอ งนํ า
สินทรัพยไปวางเปนหลักทรัพยค้ําประกัน ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. เสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อดําเนินการตัดบัญชี (Write-off) สินทรัพยที่มีตําหนิ ไดรับความเสียหาย ไมสามารถ
ใชได ลาสมัย หรือคุณภาพไมดี โดยอางอิงมูลคาตามบัญชี และเพื่อแจงใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบตอไป
8. เสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อกําหนดโครงสรางองคกร ซึ่งรวมถึงการแตงตั้ง วาจาง โยกยาย กําหนดคาจาง
ผลตอบแทนและโบนัส และเลิกจางพนักงาน
9. กําหนดคําสั่ง หลักเกณฑ ประกาศ และบันทึกขอความเพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามนโยบาย
และสอดคลองกับประโยชนของบริษัทฯ รวมทั้ง หลักเกณฑและวินัยในการทํางาน
10. มอบอํานาจชวงหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยอยูในขอบเขตที่ระบุไวใ นหนังสือมอบ
อํานาจ และเปนไปตามหลักเกณฑ ขอบังคับ และคําสั่งของคณะกรรมการบริษัทหรือบริษัทฯ
11. ดําเนินการอื่นใดตามแตจะไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดยอยในแตละคราว
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การสรรหากรรมการ

11.3.1 การสรรหากรรมการบริษัท
องคประกอบ
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน โครงสรางคณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวย
(1) กรรมการผูบริหาร และ (2) กรรมการที่ไมใชผูบริหาร (ซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คน) โดยกรรมการอิสระ
จะตองมีความเปนอิสระจากการควบคุมของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ และตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียในทาง
การเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ น ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดใหประธานกรรมการของบริษัทฯ จะตองไมเปนบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ
คุณสมบัติ
1. กรรมการตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มีความ
ซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติหนาที่
ใหแกบริษัทฯ อยางเต็มที่
2. กรรมการตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความ
ไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ประกาศกําหนด โดยจะตองเป นบุค คลที่ มีชื่อ อยู ในระบบขอ มู ลรายชื่ อกรรมการและผูบริ หารของบริ ษัทที่ ออก
หลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการแสดงชื่อบุคคลในระบบขอมูลรายชื่อ
กรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย
3. กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเขาเปน
หุนสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ฯ ไมวาจะทํา
เพื่อประโยชนของตนหรือประโยชนของบุคคลอื่น เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
4. กรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่บริษัท ฯ ทําขึ้นไมวาโดยตรง หรือโดย
ออม หรือถือหุน หุนกู เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
วาระการดํารงตําแหนงและการเลือกตั้งกรรมการ
1. การเลือกตั้งกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้จะตองมีความโปรงใสและชัดเจน
ในการสรรหากรรมการ โดยตองพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ
รวมถึงคุณสมบัติและการไมมีลักษณะตองหาม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชนใน
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน
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2. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 โดยใหกรรมการคนที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดย
จํานวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 หากกรรมการไมสามารถตกลงกันไดวาจะใหใครออก ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใด
จะออก อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจไดรับเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
3. พิจารณาและมีมติอนุมัติการแตงตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเขาเปนกรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร ในบริษัทยอย หรือ
บริษัทรวม ตามสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม รวมถึงกําหนดใชนโยบายการควบคุมและกลไกการ
กํากับดูแลกิจการที่บริษัท ฯ เขาไปลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม เพื่อแสดงวาบริษัท ฯ มีกลไกการกํากับดูแล
บริษัทยอยตามที่กําหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม
ฉบับตามที่ไดมีการแกไข
4. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ปลดเกษียณ
• ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
• ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง
• ศาลมีคําสั่งใหออก
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงจากคณะกรรมการชุดยอยใดๆ ตองแจงคณะกรรมการลวงหนาอยางนอย 1
เดือนเปนลายลักษณอักษรพรอมระบุเหตุผล ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท ฯ การลาออกใหมีผลตั้งแตวันที่ใบลาออกไป
ถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบดวยก็ได
6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยกําหนดเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เวนแตวาระของ
กรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทากับ
วาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
11.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ
โครงสรางคณะกรรมการบริษัทประกอบดวย (1) กรรมการผูบริหาร และ (2) กรรมการที่ไมใชผูบริหาร (ซึ่งรวมถึงกรรมการ
อิสระไมนอยกวา 3 คน) โดยกรรมการอิสระจะตองมีความเปนอิสระจากการควบคุมของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ และ
ตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ
คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต
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และการอนุ ญ าตให เ สนอขายหุ น ที่ อ อกใหม โดยทั้ ง นี้ กรรมการอิ ส ระอาจจะมาจากสาขาอาชี พ ใดก็ ไ ด ต ามแต
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนซึ่งคณะกรรมการไววางใจใหเสนอชื่อเพื่อ
พิจารณาแตงตั้งกรรมการ(ในกรณีที่มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) จะเห็นควรทั้งนี้ คุณสมบัติของ
กรรมการอิสระมีดังนี้
(ก) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น
ดวย
(ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมบริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
(ค) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป นบิดา มารดา คู
สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่นผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํา นาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
(ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอยบริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํา นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํา นาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวาสองป
(จ) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอยบริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํา นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยผูมีอํา นาจควบคุม หรือหุนสวนของสํา นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญบริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํา นาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
(ฉ) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทร วม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํา นาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทาง
วิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
(ช) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
(ซ) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไม
เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
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(ฌ) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
11.3.3 การสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการ
อิสระเพื่อทําหนาที่กรรมการตรวจสอบ และเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบนี้ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศ ทจ. 28/2551 อีกทั้งมีขอบเขตหนาที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบตามที่ ป ระกาศตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยว า ด ว ยคุ ณ สมบั ติ แ ละขอบเขตการดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
1. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
2. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
3. มี ค วามรู แ ละประสบการณ เ พี ย งพอที่ จ ะสามารถทํ า หน า ที่ ใ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้ ง นี้ ต อ งมี ก รรมการ
ตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนที่มีค วามรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทํา หนาที่ ในการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงินได
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบกําหนดคราวละ 3 ป กรรมการตรวจสอบที่พนวาระอาจไดรับการพิจารณา
แตงตั้งใหมอีกครั้ง แตทั้งนี้จะไมเกิน 2 วาระติดตอกัน
11.3.4 การสรรหากรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 3 ทาน โดยคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร
จากคณะกรรมการบริษัท
2. กรรมการผูจัดการจะถือเปนกรรมการบริหารโดยตําแหนง
3. วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหารจะเทากับวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทของกรรมการ
ทานนั้น
11.3.5 การสรรหากรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
1. คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 3 ทาน โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัท
2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะถูกเลือกตั้งโดยสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน และจะตองเปนกรรมการอิสระ
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3. วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกําหนดคราวละ 3 ปกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนที่พนวาระอาจไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหมอีกครั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
11.4

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกํากับดูแลที่ทําใหสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดําเนินงานของ
บริษัทยอย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังนี้
11.4.1 การสงบุคคลเพือ่ เปนตัวแทนของบริษทั ฯ ในบริษทั ยอย
PMTA ในฐานะผูถือหุนรายเดียวของ Baconco ไดสงตัวแทนเขามาเปนกรรมการของ Baconco จํานวน 3 ทาน คือ นาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ นายซิกมันต สตรอม และนายไกรลักขณ อัศวฉัตรโรจน โดยทั้งนี้ Baconco มีกรรมการบริษัททั้งหมด
รวม 3 ทาน
PMTA ในฐานะผูถือหุนรายเดียวของ PMTA SG ไดสงตัวแทนเขามาเปนกรรมการของ PMTA SG จํานวน 3 ทาน คือ นาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ นายซิกมันต สตรอม และนายลี เวย เซียง โดยทั้งนี้ PMTA SG มีกรรมการบริษทั ทั้งหมดรวม 3 ทาน
11.4.2 ขอบเขตอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริษัทของ Baconco
คณะกรรมการบริษัทของ Baconco มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค และขอบังคับของ Baconco ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุ มผูถือหุน อีกทั้งกฎ
บัตรคณะกรรมการบริษัทดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและผูบริหารนั้น ใหมีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทจะกําหนด กรรมการและผูบริหารของบริษัทมีดุลพินิจในการพิจารณา และออกเสียงในการ
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป และการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทได
ตามที่กรรมการและผูบริหารของบริษัทจะเห็นสมควรเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน
นอกจากอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามที่กฎหมาย และขอบังคับของบริษัทกําหนดแลว
ใหคณะกรรมการบริษัทของ Baconco มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในนโยบายการควบคุมและ
กลไกการกํากับดูแลกิจการที่ PMTA กําหนดดวย ทั้งนี้ ไดแกหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญดังตอไปนี้
(1)

ปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพย และการทํารายการสําคัญอื่นใดตามที่กําหนดไวในนโยบายการควบคุมและกลไกการกํากับดูแลกิจการ
โดยดําเนินการใหบริษัทตองไดรับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุ มผูถือหุนของ PMTA กอนที่
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องการเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไป
รวมทั้งรายการสําคัญอื่นใด ทั้งนี้ ใหพิจารณาการทํารายการดังกลาวของบริษัททํานองเดียวกับการทํารายการใน
หลักเกณฑ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่ PMTA ตองไดรับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือ
หุนของ PMTA
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(2)

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทใหแก PMTA ใหครบถวนถูกตองภายใน
ระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีที่บริษัทเขาทํารายการระหวางกัน หรือมี รายการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่มีนัยสําคัญ คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการเขาทํา
รายการดังกลาวแก PMTA ทราบโดยครบถวนถูกตองภายในระยะเวลาตามที่ PMTA กําหนด ทั้งนี้ ใหพิจารณา
ตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของของ ก.ล.ต. รวมทั้งตลาดหลักทรัพยฯ

(3)

นอกเหนือจากการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 ("ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ") และการทํารายการไดมาจําหน ายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ("ประกาศการไดมาจําหนายไปฯ") แลว การทํารายการ
ตอไปนี้ถือเปนรายการที่มีความสําคัญ คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ตองนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการทํารายการ
ตอ PMTA และจะตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ PMTA กอน
อนึ่ง รายการที่ถือวามีสาระสําคัญไดแกรายการใดๆ ที่อยูนอกเหนือจากรายการตามงบประมาณประจําปซึ่ง
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว และเปนรายการซึ่งหากเขาทําแลวจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรองซึ่งเปนสาระสําคัญที่มีตอผูที่กอ
ความเสียหายแกบริษัท
2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่เปนสาระสําคัญใหแกบุคคลอื่น
3) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นในสัดสวนทีเ่ ปนสาระสําคัญมาเปนของบริษัท
4) โครงการลงทุนของบริษัทซึ่งอยูนอกเหนือจากงบประมาณประจําป
5) การเข าทํา แกไข หรือเลิ กสัญญาเกี่ยวกับการใหเช ากิจการของบริษัท ทั้งหมด หรือ บางสว นที่เป น
สาระสําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดย
มีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
6) การเชา หรือใหเชาซื้อกิจการ หรือทรัพยสินของบริษัททั้งหมด หรือสวนที่เปนสาระสําคัญ
7) การขายสินทรัพยของบริษัท (ซึ่งเปนรายการธุรกิจปกติใดๆ) ที่มีมูลคามากกวา 20,000 เหรียญสหรัฐฯ
ตอรายการ
8) การขายสินทรัพยของบริษัทใดๆ เมื่อมีมูลคาการขายสินทรัพยของบริษัท (ซึ่งเปนรายการธุรกิจปกติ
ใดๆ) รวมสะสม 100,000 เหรียญสหรัฐฯ ในรอบปบัญชีนั้นๆ
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9) การกูยืม เงินเพิ่มเติม (ซึ่งมิใชจากวงเงินกูยืม เดิมที่บริษัทมีอยูกับธนาคารแลว) ในจํานวนมากกวา
3,000,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือ การกูยืม การใหกูยืมเงิน การใหวงเงินกูยืม การค้ําประกัน การทํานิติ
กรรมผูกพันบริษัทใหตองรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นอยางมีสาระสําคัญ ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาด
สภาพคลอง หรือไมสามารถปฏิบัติการชําระหนี้ได หรือการใหความชวยเหลือดานการเงินในลักษณะ
อื่นใดแกบุคคลอื่น และมิใชธุรกิจปกติของบริษัท
10) สัญญาซึ่งเกิดจากรายการธุรกิจปกติที่มีมูลคามากกวา 5,000,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือสัญญาอื่นๆ ซึ่ง
มิไดเกิดจากรายการธุรกิจปกติ
11) การปรับเปลี่ยนโครงสรางบริษัท
12) เงินเดือนและคาตอบแทนอื่นๆ ของผูซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทตามกฎหมาย
13) การจัดตั้งบริษัทยอย การจัดตั้งบริษัทรวมทุนกับองคกรหรือบุคคลในประเทศเวียดนามหรือตางประเทศ
และการเขาลงทุนในบริษัทอื่น
14) การพิจารณาการจายเงินปนผลประจําป และเงินปนผลระหวางกาล (หากจะพึงมี) ของบริษัท
15) การแกไขขอบังคับของบริษัท
(4)

เรื่องดังตอไปนี้เปนรายการสําคัญซึ่งบริษัทจะตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของ PMTA กอน
1) การเพิ่มทุนโดยการออกหุนเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุน รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม
เปนไปตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนอันจะเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของ PMTA ทั้งทางตรง
และทางออมในบริษัทไมวาในทอดใดๆ ลดลงเทากับหรือมากกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระ
แลวของบริษัท หรือเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของ PMTA ทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทไมวาใน
ทอดใดๆ ลดลงเหลือนอยกวารอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัท
2) การดําเนินการอื่นใดอันจะเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของ PMTA ทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทไม
วาในทอดใดๆ ลดลงเทากับหรือมากกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัท หรือเปนผล
ใหสัดสวนการถือหุนของ PMTA ทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทไมวาในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอยกวา
รอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัท
3) การเลิกกิจการของบริษัท

(5)

หากบริษัทจะเขาทํารายการอื่นใดที่มิใชรายการธุรกิจปกติของบริษัทและเปนรายการที่จะมีผลกระทบตอบริษัท
อยางมีนัยยะสําคัญ รายการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของ PMTA หรือที่ประชุมผูถือหุนของ
PMTA กอน
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(6)

กรรมการและผูบริหารของบริษัทตองเปดเผยและนําสงขอมูลสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของในสวนที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินธุรกรรมใดๆ ในธุรกิจอื่นๆ ที่อาจคาดหมายไดวาจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด
(Conflict of Interest) กับ PMTA ตอคณะกรรมการบริษัท หรือผูที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีหนาที่เปดเผยและนําสงขอมูลดังกลาวตอ PMTA เพื่อเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคํานึงถึงประโยชนโดยรวมของบริษัท
และของ PMTA เปนสําคัญ รวมทั้งตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชาหากถือหุน หุนกู เพิ่มขึ้นหรือลดลงใน
บริษัท หรือบริษัทในเครือ

(7)

กรรมการและผูบริหารของบริษัท รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของของกรรมการและผูบริหารดังกลาวมีหนาที่แจงให
คณะกรรมการบริษัททราบถึงความสัมพันธ และการทําธุรกรรมกับบริษัทในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน และหลีกเลี่ยงการทํารายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวกับบริษัท
โดยคณะกรรมการบริษัทมีหนาที่เปดเผยขอมูลดังกลาวให PMTA ทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะตอง
ปกปองผลประโยชนของบริษัทและดําเนินการโดยสุจริตเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท เพื่อใหเปนไปตามหนาที่
ตามกฎหมายและวัตถุประสงคบริษัท ขอบังคับบริษัท และการตัดสิน หรือมติของคณะกรรมการบริษัทและ
PMTA

(8)

อนึ่ง การกระทําดังตอไปนี้ซึ่งเปนผลใหกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของของบริษัทไดรับประโยชน
ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงไดตามปกติ ใหสันนิษฐานวาเปนการกระทําที่ขัดหรือแยงกับประโยชนของ
บริษัทอยางมีนัยสําคัญ
(ก) การทําธุรกรรมระหวางบริษัทกับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของโดยมิไดเปนไปตาม
หลักเกณฑของการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(ข) การใชขอมูลของ PMTA และของบริษัทที่ลวงรูมา เวนแตเปนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชนแลว หรือ
(ค) การใชทรัพยสินหรือโอกาสทางธุรกิจของ PMTA และของบริษัทในลักษณะที่เปนการฝาฝนหลักเกณฑ
หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามกฎหมายประเทศไทยตามที่ไมขัดกับกฎหมายประเทศเวียดนาม
อนึ่ง กรรมการและผูบริหารของบริษัทตองไมมีสวนรวมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีสวนไดเสียหรือความขัดแยงทาง
ผลประโยชน

(9)

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รายงานผลการดําเนินงาน แผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุน
ขนาดใหญ ตลอดจนการเขารวมลงทุนกับผูประกอบการรายอื่นๆ ตอ PMTA ผานรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําเดือน โดยในการลงทุนของบริษัท ใหคณะกรรมการบริษัทมีหนาที่พิจารณาและปฏิบัติตามนโยบายการ
ควบคุมและดูแลแผนการลงทุนของบริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกฎบัตรฉบับนี้ อนึ่ง PMTA
มีสิทธิเรียกใหบริษัทเขาชี้แจงหรือนําสงเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกลาว ซึ่งบริษัทตองปฏิบัติตาม
อยางเครงครัดทันที
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(10)

คณะกรรมการบริษัทตองนําสงขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงานใหกับ PMTA เมื่อไดรับการรองขอตาม
ความเหมาะสม

(11)

กรณี ที่ PMTA ตรวจพบประเด็ น ที่ มี นั ย สํ า คั ญ ใดๆ อาจแจ ง ให บ ริ ษั ท ชี้ แ จง และ/หรื อ นํ า ส ง เอกสารเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของ PMTA ได

(12)

หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง หรือผูรับมอบหมายของบริษัท รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกลาวใชขอมูลภายในของ PMTA และ/หรือ ของบริษัท ทั้งที่ไดมาจากการกระทําตาม
หนาที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเปนนัยสําคัญตอ PMTA หรือบริษัท เพื่อประโยชนตอตนเองหรือ
ผูอื่นไมวาทางตรงหรือทางออมและไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม

(13)

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่จัดใหมีการหมุนเวียนผู สอบบัญชี (Auditor Rotation) ของบริษัทหากผูสอบบัญชี
รายเดิมปฏิบัติหนาที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทมาแลวหารอบปบัญชี
ติดตอกัน โดยการการหมุนเวียนผูสอบบัญชีใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(ก) บริษัทสามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหมที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูสอบบัญชีรายเดิมก็ได
(ข) บริษัทจะแตงตั้งผูสอบบัญชีรายที่พนจากการปฏิบัติหนาที่เนื่องจากการหมุนเวียนผูสอบบัญชีเปน
ผู สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ได เ มื่ อ พ น ระยะเวลาอย า งน อ ยสองรอบป บั ญ ชี นั บ แต วั น ที่ ผูสอบบั ญ ชี ร าย
ดังกลาวพนจากการปฏิบัติหนาที่
ในกรณีที่รายไดหรือกําไรสุทธิตามงบการเงินลาสุดของบริษัทมีความแตกตางจากงบการเงินในงวดเดียวกันของป
กอนเกินกวารอยละยี่สิบ ใหบริษทั จัดทําคําอธิบายสาเหตุของความแตกตางดังกลาว และสงตอ PMTA พรอมกับ
งบการเงินภายในระยะเวลาที่ PMTA กําหนด

11.4.3 ขอบเขตอํานาจหนาทีข่ อง General Director ของ Baconco
ตัวแทนทางกฎหมาย (Legal Representative) ของ Baconco ตามกฎหมายในประเทศเวียดนามไดแก General Director
โดยลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท ดังนั้น เพื่อเปนกลไกในการดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของ
บริษัทฯ PMTA จึงไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของ General Director ของ Baconco ไวดังนี้
1.

ควบคุมและบริหารการดําเนินธุรกิจแตละวันของบริษัท และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทและ PMTA รวมทั้ง
ปฏิบัติตามคําสั่ง การตัดสินใจ และการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทและ PMTA ทุกคราว

2.

มีอํานาจในการจัดการ ควบคุม และดําเนินการบริหารบริษัท ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
แตละวันของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือเจาของกําหนด

3.

นําเรื่องที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเจาของไปปฏิบัติ
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4.

แตงตั้ง ยกเลิก และกําหนดขอบเขตอํานาจและหนาของบุคลากรภายในบริษัท เวนแตบุคลากรซึ่งไดรับการแตงตั้ง
โดยคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเจาของ

5.

มีอํานาจตามที่เจาของไดมอบหมาย

6.

นอกเหนือจากอํานาจอื่นตามกฎหมายของประเทศเวียดนามและ/หรือกําหนดโดยเจาของในแตละคราว General
Director ยังมีอํานาจในเรื่องดังตอไปนี้

7.

6.1

ดําเนิน การเพื่อ ให มั่น ใจว ามี การปฏิบั ติต ามแผนที่ไดรั บการอนุ มัติ ปฏิบัติ ตามการตัด สิน ใจของ
คณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดําเนินการตามมติตางๆ

6.2

วาจางพนักงานสําหรับบริษัทตามสัญญาจางแรงงาน

6.3

ลงนามในสัญญาในฐานะตัวแทนบริษัท ตามแผนการผลิตซึ่งไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการ
บริษัท

6.4

เปนตัวแทนบริษัทในศาลและกับบุคคลภายนอกในการดําเนินการตางๆ ของบริษัท ภายใตกรอบของ
กฎบัตร

6.5

แกไขปญหาตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6.6

ดําเนินการใดๆ ของบริษัทตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเจาของ

มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องดังตอไปนี้ โดยขึ้นอยูกับทิศทางภาพรวม อํานาจ และการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือเจาของ
7.1

ดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทและบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของของประเทศเวียดนาม

7.2

ดํ า เนิ น การเพื่ อ ให มั่ น ใจว า การดํ า เนิ น งานในแต ล ะวั น ของบริ ษั ท สอดคล อ งกั บ ทิ ศ ทาง แผน
งบประมาณ ขั้นตอน นโยบายจริยธรรม และการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเจาของ

7.3

รายงานตอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเจาของเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท

11.4.4 ขอบเขตอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริษัทของ PMTA SG
คณะกรรมการบริษัทของ PMTA SG มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค และขอบังคับของ PMTA SG ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผูถือหุน อีกทั้งกฎ
บัตรคณะกรรมการบริษัทดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและผูบริหารนั้น ใหมีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทจะกําหนด กรรมการและผูบริหารของบริษัทมีดุลพินิจในการพิจารณา และออกเสียงในการ
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ประชุมคณะกรรมการของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป และการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทได
ตามที่กรรมการและผูบริหารของบริษัทจะเห็นสมควรเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน
นอกจากอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามที่กฎหมาย และขอบังคับของบริษัทกําหนดแลว
ใหคณะกรรมการบริษัทของ PMTA SG มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในนโยบายการควบคุมและ
กลไกการกํากับดูแลกิจการที่ PMTA กําหนดดวย ทั้งนี้ ไดแก หนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญดังตอไปนี้
(1)

ปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพย และการทํารายการสําคัญอื่นใดตามที่กําหนดไวในนโยบายการควบคุมและกลไกการกํากับดูแลกิจการ
โดยดําเนินการใหบริษัทตองไดรับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผูถือหุนของ PMTA กอนที่
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องการเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไป
รวมทั้งรายการสําคัญอื่นใด ทั้งนี้ ใหพิจารณาการทํารายการดังกลาวของบริษัททํานองเดียวกับการทํารายการใน
หลักเกณฑ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่ PMTA ตองไดรับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือ
หุนของ PMTA

(2)

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทใหแก PMTA ใหครบถวนถูกตองภายใน
ระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีที่บริษัทเขาทํารายการระหวางกัน หรือมีรายการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่มีนัยสําคัญ คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการเขาทํา
รายการดังกลาวแก PMTA ทราบโดยครบถวนถูกตองภายในระยะเวลาตามที่ PMTA กําหนด ทั้งนี้ ใหพิจารณา
ตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของของ ก.ล.ต. รวมทั้งตลาดหลักทรัพยฯ

11.4.5 ขอบเขตอํานาจหนาทีข่ อง Managing Director ของ PMTA SG
1. ดูแลการดําเนินธุรกิจแตละวันของบริษัทและ/หรือการบริหารจัดการทั่วไป
2. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนธุรกิจ งบประมาณประจําป การลงทุน และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ และขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท
3. ดูแลธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทให
ความเห็นชอบ รวมทั้ง ตรวจสอบและกํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว
4. อนุมัติตนทุนและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท เชน การซื้อสินคา ภายในวงเงินไมเกิน 10
ลานเหรียญสหรัฐฯ สําหรับการทํารายการกับ Canpotex และภายในวงเงินไมเกิน 5ลานเหรียญสหรัฐฯ สําหรับคูคา
รายอื่น โดยการซื้อวัตถุดิบจะไมเกิน 3ลานเหรียญสหรัฐ ฯ ตอหนึ่งรายการ และเงินคางชําระตอคูคาสําหรับการซื้อ
วัตถุดิบดังกลาวตองมีจํานวนรวมสะสมทั้งหมดไมเกิน20 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทุกคราว
5. กําหนดคําสั่ง หลักเกณฑ ประกาศ และบันทึกขอความเพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานของบริษั ทเปนไปตามนโยบาย
และสอดคลองกับประโยชนของบริษัท รวมทั้ง หลักเกณฑและวินัยในการทํางาน
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6. มอบอํานาจชวงหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยอยูในขอบเขตที่ระบุไวในหนังสือมอบ
อํานาจ และเปนไปตามหลักเกณฑ ขอบังคับ และคําสั่งของคณะกรรมการบริษัทหรือบริษัท
7. ดําเนินการอื่นใดตามแตจะไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแตละคราว
11.5

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2556 บุคลากรทุกระดับขององคกรมีหนาที่ตองทราบถึงขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของขอมูลเพื่อ
ปกปองขอมูลอันเปนความลับและปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของขอมูลดังกลาวเพื่อปองกันไมใหมีการ
เปดเผยขอมูลอันเปนความลับ รวมทั้งปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กําหนดลําดับชั้นความลับของขอมูล
ขอมูลลับทางการคาเปนขอมูลภายใน จึงตองปองกันมิใหมีการเปดเผยตอบุคคลภายนอกขอมูลเหลานี้อาจแบง
ลําดับชั้นความลับเปนหลายลําดับตามความสําคัญ ไดแก ขอมูลที่เปดเผยได ข อมูลปกปด ขอมูลลับ ขอมูลลับมาก
ทั้งนี้ การใชขอมูลภายในรวมกันตองอยูในกรอบของหนาที่และความรับผิดชอบที่ตนไดรับมอบหมายเทานั้น
2. การใหขอมูลขาวสารแกบุคคลภายนอก
การเปดเผยขอมูลความลับตอสาธารณชนตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการผูจัดการโดยผานการกลั่ นกรองจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อคณะกรรมการบริ หารแลว กรรมการผูจั ดการอาจจะเป นผู ตอบเองในกรณี ที่ข อมู ลมี
นัยสําคัญมาก หรืออาจมอบหมายใหหนวยงานผูรับผิดชอบเปนผูใหขอมูลแกสาธารณะสวนขอมูลที่เกี่ยวของกับ
บุคคลภายนอก หรือผูมีสวนไดเสียอื่นๆ กอนการเปดเผยขอมูลดังกลาวตอสาธารณชนตองไดรับความเห็นชอบจาก
บุคคลภายนอก หรือผูมีสวนไดเสียดังกลาวนั้นดวย
3. การแสดงความเห็นแกบุคคลภายนอก
บุคลากรของบริษัทฯ จะไมตอบคําถามหรือแสดงความเห็นแกบุคคลอื่นใดภายนอกบริษัท ฯ เวนแตจะมีหนาที่หรือ
ไดรับมอบหมายใหตอบคําถามเหลานั้น หากไมมีหนาที่หรือไดรับมอบหมายบุคลากรจะปฏิเสธการแสดงความเห็น
ตางๆ ดวยความสุภาพ และแนะนําใหสอบถามจากเลขานุการบริษัทโดยตรง
แนวทางปฏิบัติในการใชขอมูลภายในทีค่ ณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการมีหนาที่ตองรายงานการถือหลักทรัพยของตน
ใหเปนไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ และก.ล.ต. เปนดังนี้
1. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญและความรับผิดชอบที่มีตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท ฯ ตามแนวทางการ
ดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุนและผูเกี่ยวของทุ ก
ฝาย บริษั ท ฯ จึงกํ าหนดมาตรการเกี่ ยวกับการใชขอมู ลภายในของบุคลากรของบริษัท ฯ ซึ่ง หมายความรวมถึ ง
คณะกรรมการ ผูจัดการ ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน ผูบริหาร ผูสอบบัญชี พนักงาน และคูสมรสและบุตรยังไม
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บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว มาตรการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อก อใหเกิดความเสมอภาค และยุติธรรมในการใช
ขอมูลภายในของบริษัทฯ อันเปนการเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูเกี่ยวของทุกฝายบริษัท ฯ กําหนด
เปนขอหามมิใหบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ดังที่ไดกลาวขางตน รวมถึงสมาชิกครอบครัวของบุคลากรดังกลาวทุก
คนที่ ได รับ ทราบข อมู ลภายในของบริ ษัท ฯ ซึ่ งเปนข อเท็จ จริ งอัน เป นสาระสํา คัญ ตอ การเปลี่ย นแปลงราคาของ
หลักทรัพยและที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชนซื้อขายหลักทรัพย หรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือ
เสนอขายหุนของบริษัทฯ ไมวาจะดวยตนเองหรือผานนายหนา ทั้งนี้ ไมวาการกระทําดังกลาวจะกระทําเพื่อประโยชน
ตอตนเองหรือผูอื่น
2. บริษัทฯ หามมิใหบุคลากรของบริษัท ฯ ดังกลาวขางตนและสมาชิกครอบครัวของบุคลากรนั้นนําขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยและที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไปเปดเผยเพื่อใหผูอื่นกระทํา
ดังกลาวโดยตนเองไดรับประโยชนตอบแทน
3. บริษัทฯ จะถือวาการใชขอมูลภายในโดยมิชอบเพื่อประโยชนในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ฯ ดังกลาวขางตน
เปนการซื้อขายหลักทรัพยเพื่อเก็งกําไร หรือสรางความไดเปรียบใหกับกลุมใดกลุมหนึ่งซึ่งถือเปนการกระทําความผิด
ตามกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายและดําเนินการแจงใหกรรมการและ
ผูบริ หารทราบถึงช วงเวลางดทํ าการซื้ อขายหลัก ทรัพ ยข องบริษั ท ฯ ในชว งระยะเวลา 21 วั นกอ นมี การประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติงบการเงินหรือเมื่อมีวาระสําคัญที่มีผลกระทบตอการซื้อขายหลักทรัพยเชน การ
เพิ่มทุน
เพื่อใหการปฏิบัติตามนโยบายเปนไปดวยความเรียบรอย บริษัทฯ มีมาตรการปองกันดังตอไปนี้
1. จํากัดการเขาถึงขอมูลที่ไมเปดเผยตอสาธารณะโดยใหรับรูไดเฉพาะผูบริหารระดับสูงสุดเทาที่จะทําได และเปดเผย
ตอพนักงานของบริษัท ฯ ตามความจําเปนเท าที่ตองทราบเทานั้น และแจงให พนักงานที่ เกี่ยวของทราบวาเป น
สารสนเทศที่เปนความลับ และมีขอจํากัดในการนําไปใช
2. จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทํางานเพื่อปองกันการเขาถึงและการใชแฟมขอมูลและเอกสารลับ
3. เจาของขอมูลที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชนจะตองกําชับผูที่เกี่ยวของใหปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย
โดยเครงครัด
ผูฝาฝนจะถูกลงโทษทางวินัยโดยเริ่มจากการตั กเตือนเปนหนังสือ ตัดเบี้ยเลี้ยง ตัดคาจาง พักงานชั่วคราวโดยไมไดรับ
คาจาง หรืออาจใหออกจากงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความรายแรงของความผิด หรืออาจถูกลงโทษตามกฎหมายแลวแตกรณี
11.6

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

บริษัทฯ จายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหแกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีและบริษัท
ในกลุมของผูสอบบัญชี (“KPMG”) สําหรับ (ก.) การตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ (ข.) การตรวจสอบงบการเงินเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30
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กันยายน 2555 และ 2556 เพื่อใชในการประกอบหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และเปนสวนหนึ่งของการขออนุญาตจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในการเสนอขายหลักทรัพยครั้งแรกแกนักลงทุนเปนจํานวนรวม 3.0
ลานบาท นอกจากคาตอบแทนจากการสอบบัญชีดังกลาว บริษัทฯ จายคาบริการอื่นใหแก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่
ปรึกษาธุรกิจ จํากัด (“KPMG Advisory”) เปนจํานวนรวม 1.3 ลานบาท สําหรับการประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ และ Baconco
Baconco จายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหแก KPMG สําหรับ (ก.) การตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ (ข.) การตรวจสอบงบการเงินเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะสําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 เพื่อใชประกอบการเขาทํารายการซื้อขายหุนระหวางบริษัทฯ และ Soleado เปนจํานวนรวม
1.1 ลานบาท (อางอิงอัตราแลกเปลี่ยน 0.0015 บาทตอเวียดนามดอง)
ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดขางตนไมเปนบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ และบริษัทยอย
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